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Sõna keeles ja keel hammaste vahel

Professor annab televisioonis intervjuud ja märkab, et ajakirjanik ei
vaata talle otsa, vaid silmitseb hoopis ta rinnaesist. Kui intervjuu läbi,
küsib professor, et mis teil seal uurida oli.
 Seda, et teil on kaks lipsu ees, vastab ajakirjanik.
 Jah, mu naine soovitas, ütleb professor. Kui hakkasin saatesse
tulema, vaatas naine mu üle ja ütles, et võiksid teise lipsu panna.





Ega sa ei tea, millesse Pertti suri?
Ta tegi enesetapu.
Uskumatu. Arvasin, et see on küll viimane asi, mida ta elus teeks!
Ja oligi viimane.






Halloo!
Halloo, kingakauplus kuuleb.
Vabandust, võtsin vale numbri.
Pole hullu. Kui kviitung on alles, vahetame ümber.

Uksekell. Vanadekodu elanik avab ukse, seal seisab usumees:
 Tahaksin teid paluda, et hakkaksite Jehoova tunnistajaks.
 Ei, mina küll ei saa.
 Miks mitte?
 Ma ju ei näinud, millega ta teil hakkama sai.
Väike Johanna tahtis kangesti teada, kuhu päike õhtul kaob.
Öö läbi muudkui vahtis ja vahtis ta ainiti aknast välja  kuni lõpuks
koitis.
Rootslased peavad aru, et kumb küll peaks pärima krooni, kas printsess Victoria või prints Carl Philip. Paljud on seda meelt, et kumbki
võiks saada 50 ööri.
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Kärbes oli ämblikuvõrku kinni jäänud.
Sääsk juhtus mööda lendama ja küsis, et mida sina siin teed.
 Surfan võrgus, vastas kärbes.
 Kas te kell käib?
 Käib.
 Las siis astub meilegi sisse.
 Kelner! Sooviksime toole, et istet võtta.
 Ise te tellisite vaid ühe laua!
Patsient kurdab õele, et arst ta küsimustele ei vasta, aga kõht muudkui lõhub valutada.
 Siis peaksite vist vastava arsti poole pöörduma.





Mida su matemaatikust pruut teeb?
Ei tea, läksime lahku.
Miks? Millal?
Siis, kui ta kirjutas mulle, et maadles õhtul voodis lihtsalt lõbu
pärast kolme tundmatuga, kuni lõpuks oli läbi kui Läti raha.

Metsakülas põles laut koos sõnnikuhoidlaga maha. Järgmisel päeval
oli uudis ajalehes: Punane kukk sai sõnnikust söönuks.
Mina leian oma leiva teiste suust, ütles hambaarst.
Arstiteaduskonna üliõpilane jääb eksamil jänni. Professor on nördinud: Kuidas te loodate arstiks saada, kui teie pähe ei mahu isegi
kõhuõõne siseelundid mitte!
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